Instrukcja instalacji

Model: EcoUse P1.1
Materiał: Ceramika sanitarna
Montaż odpływu: Pionowy lub poziomy
________________________________________________________
Pisuary EcoUse Sanicus P1.1 działają bez połączenia z aktywną
instalacją wodną. Wymagane jest tylko podłączenie do odpływowej
rury kanalizacyjnej o średnicy Ø50 mm.
Wskazówka:
Przed zamianą i montażem pisuarów bezwodnych EcoUse Sanicus na istniejącym systemie wodnym,
odpływy instalacji sanitarnej powinny być profesjonalnie oczyszczone z zalegającego i tworzącego
zatory kamienia moczowego, a dopływ wody zamknięty. Przepłukanie instalacji samą wodą to za mało.
Zalecane udrożnienie chemiczne połączone z mechanicznym frezowaniem lub użyciem spirali.
Tworzenie kamienia moczowego zachodzi w reakcji soli moczowych ze związkami chemicznymi w
wodzie. Bez wody proces tworzenia twardego kamienia moczowego jest niemożliwy.
W tym celu zalecamy zastosowanie 2-fazowego środka czyszczącego do rur EcoUse Sanicus TUBE FREE.
Pisuar EcoUse Sanicus P1.1 jest łatwy w instalacji nawet w indywidualnym zakresie. To idealne
rozwiązanie do zamiany istniejących pisuarów zasilanych wodą i innych systemów bezwodnych z
niesprawnymi syfonami. Najlepsze rozwiązanie to bezpośredni montaż na nowej instalacji sanitarnej
pozwalający uniknąć odkładania kamienia moczowego od samego początku eksploatacji. Montaż bez
stelaża i spłuczki. W zastawie znajdują się poziome jak i pionowe łączniki, które umożliwiają montaż i
dostosowanie pisuaru do obecnej istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Przy projektowaniu nowych
instalacji zaleca się zastosowanie większych średnic rur odpływowych w ścianie o przekroju Ø75 lub
Ø110mm, oraz zachowanie możliwie największych spadów (2-10%). Samo podłączenie pisuaru odbywa
się do rury odpływowej Ø50 mm
Uwaga:
Nie można jednocześnie używać obu łączników (pionowego i poziomego). Łącznik (adapter) redukuje
średnicę odpływu z muszli pisuaru Ø52 mm w dół, do rury kanalizacyjnej o przekroju Ø50 mm.
Montaż na ścianie:
Muszlę pisuaru wiesza się na dołączonym do zestawu
uchwycie montażowymi, który przykręca się do ściany
za pomocą kołków i śrub. Otwory można
indywidualnie dopasować do danych warunków na
miejscu pracy, ponieważ uchwyt montażowy zapewnia
kilka parametrów wiercenia. Należy zachować
ostrożność aby nie uszkodzić instalacji znajdujących się
w ścianie w trakcie montażu uchwytu wieszaka.

Montaż pionowy:

Montaż poziomy:

Wymiar 450mm przy montażu poziomym odnosi się do środka rury odpływowej. W przypadku
odpływów na niższej wysokości należy użyć połączenia pionowego i odpowiednich kolanek z
przedłużającymi rurami sanitarnymi Ø50 mm.

Uruchomienie:
Przed użyciem pisuaru, należy wyciągnąć i przepłukać zawór pod czystą,
bieżącą wodą aby zapewnić otwarcie i przepływ przez silikonową gumkę
zaworu. Po tej czynności można włożyć zawór z powrotem do pisuaru. Pisuar
należy spryskać i zabezpieczyć biologicznym środkiem czyszczącym PH7 EcoUse
Sanicus. Film instruktażowy
Zakres dostawy:










pisuar P1.1 wraz z gniazdem zaworu i zaworem jednokierunkowym
adapter montażu poziomego Ø52 mm / Ø50 mm
adapter montażu pionowego Ø52 mm / Ø50 mm
bezpieczny klucz do wyciągania zaworu z tworzywa sztucznego
kostka biologiczna BioBlock ze świeżym pierścieniem zapachowym Freshring
uchwyt ścienny z wkrętami i kołkami
instrukcja montażu P1.1
opcjonalna tabliczka z informacją do maskowania otworu po demontażu spłuczki

Informacje na temat wymiany zaworu i czyszczenia pisuarów dostępne na stronie www.ecouse.pl
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